
Zápisnica 
 

z 24. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 24. apríla 2013 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 125 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Blažena Královičová 
   
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Žiadosti o úľavy 
4. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie Finančnej komisie mestského zastupiteľstva otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov 
komisie.  
 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme, 
nasledovné uznesenia a úlohy ostávajú v plnení: uznesenie č. 115, 123, 125, úloha č. 54, 55, 56. 
 
 
Úloha č. 55 - doplnenie: 
Finančná komisia žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. o doplnenie informácie k predloženému 
stanovisku, a to z predložených pohľadávok za nájomné + služby za bytové a nebytové priestory, ktoré 
prevzalo mesto od príspevkovej organizácie v rámci delimitácie, vyčleniť výšku pohľadávok za odber 
tepla. Doplnené stanovisko poslať sekretárovi komisie do 15.5.2013. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

Úloha č. 56: 
Finančná komisia vyjadrila nespokojnosť s plnením úlohy a žiada Odbor dopravy a komunálnych 
služieb MsÚ predložiť spracovaný prehľad vzniknutej chyby vyrubeného predpisu poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Finančná komisia MZ žiada predložiť podrobný prehľad 
výmerov, ktorých sa vzniknutá chyba týka, do 15.5.2013 sekretárovi komisie. Komisia žiada 
prepracovať systém rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje poplatok za komunálny odpad v takých prípadoch, 
keď sa jedná o zmenu v priebehu roka. 
Komisia žiada prednostku Mestského úradu, aby úloha č. 56 bola prerokovaná aj na gremiálnej porade. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

Úloha č. 57: 

Finančná komisia na návrh VMČ. 1, ktorý súvisí s rekonštrukciou Pešej zóny, žiada MsÚ o preverenie 

možnosti poskytnutia úľavy pre právnické osoby z dane z nehnuteľností, resp. návrh iného spôsobu 

kompenzácie, stanovisko predložiť sekretárovi komisie do 15.6.2013. Na rokovanie Mestskej rady, ktoré 

bude 27.5.2013, predložiť predbežnú informáciu. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

K plneniu úlohy č. 41, týkajúcej sa smerníc na vymáhanie pohľadávok MTT, s.r.o., TT-IT, s.r.o., 
Strediska sociálnej starostlivosti, Správy kultúrnych a športových zariadení, TT-KOMFORT s.r.o.: 
 
 



Uznesenie č. 133: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava berie na vedomie smernice na vymáhanie 
pohľadávok v predloženom znení. V prípade, že Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava bude mať v budúcnosti pripomienky k predmetným smerniciam, budú oznámené príslušnej 
organizácii. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

k bodu 3. 

Žiadosti o úľavy 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx – úľava na nájomnom 

Úloha č. 58: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada o doplnenie nasledovných informácií 

k predloženej žiadosti: 

 kópiu technického preukazu auta žiadateľky, 

 informáciu o poskytnutom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z ÚPSVaR, 

 informáciu o poskytnutom príspevku na prevádzku osobného motorového vozidla (PHM) 

z ÚPSVaR, 

 informáciu o ekonomickej situácii rodiny. 

Informácie predloží sekretár komisie na ďalšom zasadnutí komisie v mesiaci máj 2013. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

Úloha č. 59: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada o stanovisko Odbor právny 

a majetkový, či môže FK MZ v predmetnej žiadosti odporučiť úľavu na nájomnom za pozemok pod 

garážou. Stanovisko predložiť sekretárovi komisie do 15.5.2013. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx – poplatok z omeškania 

Úloha č. 60: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. 

o doplnenie informácie k predloženému stanovisku v akom právnom vzťahu je v súčasnosti 

p. xxxxxxxxxxxx. Finančná komisia MZ sa bude žiadosťou zaoberať na ďalšom zasadnutí v máji 2013. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

Úloha č. 61: 

Finančná komisia MZ žiada bytovú komisiu o stanovisko, či bude akceptovať navrhnuté stanovisko FK 

MZ odpustiť poplatok z omeškania za podmienky úhrady súdneho poplatku a trov konania formou 

splátkového kalendára, kde mesačná splátka bude vo výške 25 eur. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx – úľava na nájomnom 

Úloha č. 62: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada o stanovisko Odbor právny 

a majetkový ako postupovať v prípade, že žiadateľ o úľavu na nájomnom mal určenú výšku nájomného 

na základe výsledkov výberového konania, žiadateľ bol jediným záujemcom, ktorý predložil cenovú 

ponuku. Výška prenájmu navrhnutá nájomcom sa rovnala minimálnej cene za prenájom nebytových 

priestorov podľa platného VZN. FK MZ žiada o úpravu platného VZN č. 241 podľa navrhnutého 

právneho riešenia a aktualizované VZN predložiť na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva 2013. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 



Uznesenie č. 134: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva sa môže zaoberať žiadosťou až po uhradení dlhu na 

nájomnom a služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 
k bodu 4. 
Rôzne 
1. Žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu - stornovanie faktúry č. 24 

Uznesenie č. 135: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva nesúhlasí so stornovaním faktúry č. 24 vystavenej 

mestom Trnava dňa 15.2.2013. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

2. Stav pohľadávok po lehote splatnosti 
Na základe požiadavky JUDr. Ing. Pacalaja k monitorovaniu stavu pohľadávok prijala komisia 
nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 136: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., Stredisko 

sociálnej starostlivosti a Správu kultúrnych a športových zariadení o pravidelné štvrťročné 

predkladanie stavu pohľadávok po lehote splatnosti v rozdelení: 

 pohľadávky po lehote splatnosti za bytové priestory – rozdelenie pohľadávok za nájom a služby, 

 pohľadávky po lehote splatnosti za nebytové priestory – rozdelenie pohľadávok za nájom 

a služby. 

Do prehľadov pohľadávok po lehote splatnosti komisia žiada uvádzať vždy stav pohľadávok 

k poslednému dňu predchádzajúceho roka a stav pohľadávok k poslednému dňu daného štvrťroka. 

Stav pohľadávok predkladať sekretárovi komisie v elektronickej forme v nasledovných termínoch: 

 I. štvrťrok – do 10. mája, 

 II. štvrťrok – do 10. augusta, 

 III. štvrťrok – do 10. novembra, 

 IV. štvrťrok – do 10. februára. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
 

3. Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 22.5.2013 o 15,00 hod. (streda) v zasadačke č. 142.  

 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 25.4.2013 


